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สวนที่ 3
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสํ าคัญของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จํ ากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนบริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จํ ากัด

(มหาชน)
จ ํานวนหุนออกใหมท่ีเสนอขาย : จ ํานวน 15,000,000 หุน (หุนออกใหมท่ีเสนอขายคิด

เปนรอยละ 25 ของจํ านวนหุนท่ีชํ าระแลวท้ังหมดภาย
หลังการเสนอขายในครั้งน้ี)

มูลคาท่ีตราไวหุนละ : 5.00 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ : 25 บาท
มูลคารวมของหุนใหมท่ีเสนอขาย : 375,000,000 บาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งน้ี เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัทหลักทรัพย แอส

เซท พลสั จ ํากัด (มหาชน) จํ านวน 15,000,000 หุน ในราคาหุนละ 25 บาท โดยเสนอขายผานผูจัด
จ ําหนายหลักทรัพยซ่ึงมีสัดสวนในการเสนอขายหุนดังน้ี

เสนอขายตอพนักงานบริษัท :    500,000 หุน
เสนอขายตอบุคคลท่ัวไป : 5,075,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ : 5,800,000 หุน
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน : 3,625,000 หุน

พนักงานบริษัท หมายถึง คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทหลักทรัพย แอสเซท   
พลสั จํ ากัด (มหาชน) ท่ีจองซ้ือหุนผานผูจดัการการจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บคุคลท่ัวไป หมายถงึ บคุคลและ/หรือนิติบุคคลท่ัวไป ท่ีจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนาย
และรบัประกันการจ ําหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

ผูมีอุปการะคุณ หมายถงึ บุคคลและ/หรือนิติบุคคล ท่ีมีความสัมพันธอันดีตอบริษัทหลักทรัพย 
แอสเซท พลสั จ ํากัด (มหาชน) เชน ผูท่ีมีความสัมพันธทางการคา ลูกคา เจาหน้ีการคา เปนตน ซ่ึงจะจองซ้ือ
หุนผานผูจดัการการจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

นักลงทุนสถาบัน หมายถงึ ผูลงทุนประเภทสถาบันท่ีมีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท่ี กจ.44/2543 ซ่ึงจะจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
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1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเง่ือนไขอ่ืน
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด (มหาชน) ท่ีเสนอขายจํ านวน

15,000,000 หุนในครั้งน้ี มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จ ํากัด (มหาชน) มีความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน

ตอประชาชนท่ัวไปในครั้งน้ีกอนท่ีจะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการ
รบัหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงท่ีอาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังน้ีบริษัทไดย่ืนคํ าขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเม่ือวันท่ี 15
กรกฎาคม 2545 และบริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัทเปนอยางดีแลว เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เรือ่งการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันท่ี 22 มกราคม 
2544 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย

2. ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด (มหาชน) สามารถโอนไดอยางเสรีโดยไมมีขอ

จํ ากัด อยางไรก็ดีการโอนหุนสามัญของบริษัทจะกระทํ ามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทํ าใหสัดสวน
การถอืหุนของบุคคลท่ีไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํ านวนเกินกวารอยละ 49 ของจํ านวนหุนท่ีจํ าหนาย
ไดแลวท้ังหมดของบริษัท

3. ที่มาของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งน้ีจะกํ าหนดราคาเสนอขายโดยวิธีการเปรียบเทียบมูลคาราคาตลาดท่ี

สามารถอางอิงได (Market Comparable) รวมท้ังการสอบถามปริมาณความตองการซ้ือหุนของนักลงทุน
ประเภทสถาบนัและราคาท่ีทํ าใหบริษัทไดรับจํ านวนเงินท่ีตองการ และยังมีความตองการหุนเหลืออยูมากพอ
ท่ีคาดวาจะทํ าใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5. การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนครั้งน้ี เสนอขายโดยผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
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บรษัิทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด
ชั้น 18 โซนซีดี และ 14 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร
เลขท่ี 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-9622  โทรสาร 0-2216-9261

5.2.2 ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํ ากัด
48/14-15 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลนิซ ภัทร จํ ากัด
252/6 อาคารสํ านักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง  
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320

บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํ ากัด
179/109-110 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ชั้น 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร 
กรุงเทพฯ 10120

บรษัิทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํ ากัด
898 ชั้น 4-5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด
540 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ชั้น 8-10 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บรษัิทหลักทรัพย ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)
287 ชั้น 15-17 อาคารลิเบอรต้ีสแควร ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

5.3  เง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.3.1 เง่ือนไขในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จ ํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจํ าหนาย

และรบัประกันการจ ําหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 เปน ผู
ดํ าเนินการจดัจ ําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซ่ึงจะเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปจํ านวน 15,000,000 
หุน ตามจ ํานวนและราคาท่ีปรากฏในขอ 1 โดยมีขอตกลงยอมรับประกันการจํ าหนายหุนประเภทรับประกัน
ผลการจ ําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ท้ังน้ี ใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือสัญญาแตง
ต้ังผูจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนายหุน
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5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จ ํากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจํ าหนายและรับ

ประกันการจํ าหนายใหแก ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 เปนจํ านวนเงินรวมท้ังสิ้น 9,062,500 บาท โดยชํ าระภายใน 7
วนัทํ าการ นับแตวันปดการเสนอขาย

จ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทจะไดรับท้ังส้ิน
หุนจ ํานวน 15,000,000 หุน ในราคาหุนละ 25 บาท 375,000,000 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย 9,062,500 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทจะไดรับ  365,937,500 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทจะไดรับตอหุน 24.40 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนท่ีออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 300,000 บาท
คาธรรมเนียมในการย่ืนขอเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ** 150,000 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน 250,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 9,062,500 บาท
คาพมิพหนังสือชี้ชวนและเอกสารตาง ๆ 100,000 บาท
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ นํ าเสนอขอมูลตอนักลงทุน 100,000 บาท
คาใชจายอื่น ๆ        50,000 บาท
        รวมคาใชจายท้ังสิ้น  10,112,500 บาท
หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

   ** ไมรวมคาธรรมเนียมรายป

5.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สํ าหรับพนักงานบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (ใชใบจองหุนแบบ ข.) ไดท่ีบริษัท

หลักทรัพย แอสเซท พลสั จํ ากัด (มหาชน) ต้ังแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันท่ี 9-10 กันยายน
2545   

สํ าหรับบุคคลท่ัวไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (ใชใบจองหุนแบบ ก.) ไดท่ีสํ านัก

งานและสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันท่ี 9-10 กันยายน 2545

สํ าหรบัผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (ใชใบจองหุนแบบ ก.) ไดท่ีสํ านัก

งานและสาขาของผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 
9.00 น. - 16.00 น.  ของวันท่ี 9-10 กันยายน 2545
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5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจดัจ ําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จ ํากัด (มหาชน) ในครั้งน้ีใหแก

ประชาชนทัว่ไป โดยผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดํ าเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอ ํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูท่ีเก่ียวของ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการจัด
จํ าหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทท่ีถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย
ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ.37/2544 วาดวยการจอง การจัด
จ ําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยท่ีออกใหม เวนแตเปนกรณีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูบริหารตามท่ีได
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุน โดยไดเปดเผยการจัดสรรดังกลาวไวในแบบแสดง
รายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนแลว และการจัดสรรหุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจองซ้ือหุนท้ังหมด

บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จ ํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งน้ี โดยแบง
ออกเปน 4 สวน คือ (1) พนักงานบริษัท 500,000 หุน (2) บุคคลท่ัวไป 5,075,000 หุน (3) ผูมี
อปุการะคุณ 5,800,000 หุน (4) นักลงทุนสถาบัน 3,625,000 หุน ท้ังน้ีสัดสวนในการเสนอขายใหกับ
บคุคลท่ีไมใชสัญชาติไทย จะเปนไปตามท่ีกํ าหนดไวในขอบังคับของบริษัท

อยางไรก็ดี ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจใน
การเปลีย่นแปลงจ ํานวนหุนท่ีจัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เชน พิจารณาจัดสรรใหนักลงทุนสถาบัน
เพิ่มหากมีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนบุคคลท่ัวไป เปนตน เพื่อทํ าใหการจองซ้ือหุนครั้งน้ีประสบความ
ส ําเรจ็ในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุนในครั้งน้ีใหเปนไปตามขอบังคับเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย

5.6.1 วิธีการจัดสรรใหแกพนักงานบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกพนักงานบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรร 

บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จ ํากัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากตํ าแหนงและอายุงานของพนักงาน

5.6.2 วิธีจัดสรรใหแกบุคคลท่ัวไป
การจดัสรรหุนใหแกบุคคลท่ัวไปโดยแบงออกเปน 2 สวนดังน้ี
(1) การจดัสรรใหแกบุคคลท่ัวไปท่ีมารับ �ใบยืนยันการไดรับฟงการเสนอขอมูลของบริษัท� โดย
สามารถมารับใบยืนยันฯดังกลาวไดในงานวันนํ าเสนอขอมูลของบริษัทหลักทรัพย แอสเซท  
พลสั จ ํากัด (มหาชน) ใบยืนยันฯ 1 ใบ สามารถแสดงสิทธิพิเศษในการรับจัดสรรหุนจํ านวน 
500 หุนในวนัจองซ้ือ โดยทํ าการแจกใหบุคคลท่ัวไปจํ านวน 200 ใบ ในลักษณะมากอนได
กอน (First Come First Serve)
ท้ังน้ีบุคคลท่ัวไปท่ีมารับใบยืนยันฯ จะตองมาแสดงความจํ านงพรอมหลักฐานตอผูจัดการการ
จํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายในวันจองซ้ืออีกครั้ง พรอมท้ังปฏิบัติตามข้ันตอนการจอง
ซ้ือตาม 5.7 จึงถือวาการจองซ้ือน้ันสมบูรณ
อน่ึง ใบยืนยันฯ มิใชใบจอง จะทํ าการโอนเปลี่ยนมือไมได
หุนท่ีเหลือจากการจัดสรรขางตน ผูจัดการการจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายขอสงวน
สทิธใินการนํ ามาจัดสรรใหแกบุคคลท่ัวไปในขอ 2 ตอไป

(2) การจดัสรรใหบคุคลท่ัวไปตามปกติ ในระยะเวลาจองซ้ือท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวน โดยจะทํ าการ
จดัสรรหุนใหแกลูกคาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายเปนอันดับแรกจึง
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จดัสรรใหบคุคลอื่นๆ ตอไป การจัดสรรใหบุคคลใดจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได  และหากยอด
การจองซ้ือหุนของผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไปครบตามจํ านวนท่ีกํ าหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนาย
และรบัประกันการจ ําหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการ
ปดรบัจองซ้ือหุน กอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซ้ือ

5.6.3 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ
การจดัสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส 

จ ํากัด (มหาชน)

5.6.4 วิธีจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจดัสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ

จ ําหนาย โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบคุคลใดก็ได และหากยอดจองซ้ือหุนของผูจองซ้ือนักลงทุนสถาบันครบตามจํ านวนท่ีกํ าหนดแลว ผูจัด
การการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนกอนครบกํ าหนดระยะ
เวลาการจองซ้ือ

5.7 วัน วิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จ ํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 101-

3351562 ไวกับธนาคารกรุงเทพ สํ านักสีลม เพื่อรับเงินคาจองซ้ือหุนในครั้งน้ี โดยใชชื่อบัญชีวา �บัญชีเพื่อ
การจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบรษิัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จํ ากัด (มหาชน)�

โดยมีรายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซ้ือหุนดังน้ี
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลท่ัวไป
ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังน้ี

 (1) ผูจองซ้ือจะตองจองซ้ือหุนข้ันต่ํ าจํ านวน 500 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยจอง
ซ้ือไดไมเกินรายละ 500,000 หุน ผูจองซ้ือตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนใหถูกตอง
ครบถวนและชดัเจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสํ าเนาบัตรประจํ า
ตัวประชาชน หรอืส ําเนาทะเบยีนบานท่ีมีเลขประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (สํ าหรับชาวตาง
ชาติ) ส ําเนาหนังสอืรบัรองบริษัท (สํ าหรับนิติบุคคล) เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

(2) ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดท่ีสํ านักงาน และสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจ ําหนาย และผูจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 โดยระยะเวลาการจองซ้ือ
ต้ังแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันท่ี 9-10 กันยายน 2545

(3) ผูจองซ้ือตองชํ าระเงินคาจองซ้ือครั้งเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ ณ วันจองซ้ือ ดังน้ี
(3.1) หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 9 กันยายน 2545 ผูจองซ้ือจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือครั้ง

เดียวเต็มจ ํานวนท่ีจองซ้ือ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา 
�เช็คธนาคาร�) หรือดราฟท ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรงุเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไดไมเกินวันท่ี 9 กันยายน 
2545

(3.2) หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 10 กันยายน 2545 ผูจองซ้ือจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือครั้ง
เดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยชํ าระเปนเงินสดเทาน้ัน

ท้ังน้ี การชํ าระเงินคาจองซ้ือเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการ
จดัจ ําหนายและรบัประกันการจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคลดังกลาวขาง
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ตนจะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซ้ือรวมในสวนของตนเขา �บญัชจีองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัทหลักทรัพย 
แอสเซท พลสั จํ ากัด (มหาชน)�

(4) ผูจองซ้ือจะตองนํ าใบจองซ้ือตามขอ 5.7.1 (1) พรอมเงินคาจองซ้ือตามขอ 5.7.1 (3) สงไปยัง
ผูจดัการการจดัจ ําหนายและรบัประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามสถาน
ท่ีท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันท่ี 9-10 กันยายน 2545

(5) ผูจองซ้ือท่ีย่ืนความจํ านงในการจองซ้ือ และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.1 (4) แลว จะขอยกเลิก
การจองซ้ือและขอเงินคืนไมได ท้ังน้ีผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและ
รบัประกันการจ ําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจองซ้ือท่ีดํ าเนินการไมครบถวนสมบูรณตามขอ 5.7.1
(1)-(4)

5.7.2 ผูจองซื้อประเภทพนักงานบริษัท ผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซ้ือประเภทพนักงานบริษัท ผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบัน จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังน้ี
(1) ผูจองซ้ือจะตองจองซ้ือหุนข้ันต่ํ าจํ านวน 500 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู

จองซ้ือประเภทผูมีอุปการะคุณจองซ้ือไดไมเกินรายละ 500,000 หุน ยกเวนผูจองซ้ือประเภทมูลนิธิ และผู
จองซ้ือประเภทสหกรณออมทรพัย และนักลงทุนสถาบัน สามารถจองซ้ือไดโดยไมจํ ากัดจํ านวนหุนตอราย ผู
จองซ้ือตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ 
และประทับตราส ําคัญของบรษิทั (ถามี) และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบานท่ีมี
เลขประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (สํ าหรับชาวตางชาติ) สํ าเนาหนังสือรับรองบริษัท 
(ส ําหรบันิติบคุคล) เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

(2) ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดท่ีสํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย  
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 โดยระยะเวลาการจองซ้ือต้ังแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันท่ี 9-10 
กันยายน 2545

(3) ผูจองซ้ือตองชํ าระเงินคาจองซ้ือครั้งเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ ณ วันจองซ้ือ ดังน้ี
(3.1) หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 9 กันยายน 2545 ผูจองซ้ือจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือครั้ง

เดียวเต็มจ ํานวนท่ีจองซ้ือ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา 
�เช็คธนาคาร�) หรือดราฟท ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรงุเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไดไมเกินวันท่ี 9 กันยายน 
2545

(3.2) หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 10 กันยายน 2545 ผูจองซ้ือจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือครั้ง
เดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยชํ าระเปนเงินสดเทาน้ัน

ท้ังน้ี การชํ าระเงินคาจองซ้ือเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการ
จัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคลดังกลาวขางตนจะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซ้ือรวมใน
สวนของตนเขา �บญัชจีองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จ ํากัด (มหาชน)�

(4) ผูจองซ้ือจะตองนํ าใบจองซ้ือตามขอ 5.7.2 (1) พรอมเงินคาจองซ้ือตามขอ 5.7.2 (3) สงไปยัง
ผูจดัการการจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามสถานที่ท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 9.00 น. - 
16.00 น. ของวันท่ี 9-10 กันยายน 2545

(5) ผูจองซ้ือท่ีย่ืนความจํ านงในการจองซ้ือ และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.2 (4) แลว จะขอยกเลิก
การจองซ้ือและขอเงินคืนไมได ท้ังน้ีผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซ้ือของผูจองซ้ือท่ีดํ าเนินการไมครบถวนสมบูรณตามขอ 5.7.2 (1)-(4)
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5.8 การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทพนักงานบริษัท
ในกรณท่ีีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายสํ าหรับผูจองซ้ือประเภทพนักงานบริษัท ให

อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรร บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จ ํากัด (มหาชน)

5.8.2 ผูจองซื้อประเภทบุคคลท่ัวไป
ในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายสํ าหรับผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไป ใหอยู

ในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2

5.8.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ
ในกรณท่ีีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายสํ าหรับผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการะคุณ ให

อยูในดุลยพินิจของผูบริหาร บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จ ํากัด (มหาชน)

5.8.4 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณท่ีีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายสํ าหรับผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนสถาบัน ให

อยูในดุลยพนิิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 วิธกีารคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลท่ัวไปมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
(1) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทบุคคลท่ัวไปไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 

รายท่ีเปนผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนน้ัน จะทํ าการคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผู
จองซ้ือหุนท่ีจองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซ้ือหุนรายยอยท่ีไมไดรับการจัด
สรรหุนครบตามจ ํานวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซ้ือหุนตามชื่อท่ีระบุไวในใบจอง
ซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซ้ือหุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับ
จากวนัสิน้สดุระยะการจองซ้ือ ผูจองซ้ือหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวน
เงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนได
รับคืนเงินคาจองซ้ือหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลว
โดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

(2) ในกรณท่ีีผูจองซ้ือหุนประเภทบุคคลท่ัวไปไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนท่ีจองซ้ือ
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 

รายท่ีเปนผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนท่ีจองซ้ือ จะทํ าการคืน
เงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีจองผานตนเองในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย
ใด ๆ ใหแกผูจองซ้ือหุนรายยอยท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะสัง่จายผูจองซ้ือหุนตามชื่อท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบ
จองซ้ือภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือ
หุนใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซ้ือหุนจะไดรับดอกเบี้ยใน
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อตัรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนด
เวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับคืนเงินคาจองซ้ือหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หาก
ไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ให
ถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย
ใดๆ อีกตอไป
            (3) ในกรท่ีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทบุคคลท่ัวไปไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการถูกตัด
สทิธกิารจองซ้ือเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุนได

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 
จะคืนเช็คคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซ้ือ
เพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุนได โดยผูจองซ้ือตองติดตอขอรับเช็คดังกลาว
คืนจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 
ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน

5.9.2 วิธกีารคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทพนักงานบริษัท ผูมีอุปการะคุณและ
นักลงทุนสถาบันมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
(1) ในกรณท่ีีผูจองซ้ือหุนประเภทพนักงานบริษัท ผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบันไมไดรับการ
จดัสรรหุน
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับ

การจดัสรรหุนน้ัน จะทํ าการคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนหุนท่ีจองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซ้ือหุนตามชื่อท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไว
ในใบจองซ้ือภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคา
จองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะการจองซ้ือ ผูจองซ้ือหุนจะไดรับ
ดอกเบีย้ในอตัรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ี
พนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับคืนเงินคาจองซ้ือหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณี
ใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตอง
แลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคา
เสียหายใดๆ อีกตอไป

(2) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทพนกังานบริษัท ผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบันไดรับการจัด
สรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนท่ีจองซ้ือ

ผูจดัการการจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนท่ีไดรับการ
จัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนท่ีจองซ้ือ จะทํ าการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีจองผานตนเองใน
สวนท่ีไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน
ครบตามจ ํานวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซ้ือหุนตามชื่อท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ และ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซ้ือหุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซ้ือหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคา
จองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับคืน
เงินคาจองซ้ือหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ 
และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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            (3) ในกรท่ีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทพนักงานบริษัท อุปการะคุณและนักลงทุนสถาบันไมไดรับการจัด
สรรหุน อนัเน่ืองมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซ้ือเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจอง
ซ้ือหุนได

ผูจดัการการจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะคืนเช็คคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีไมได
รบัการจดัสรรหุน อันเน่ืองมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซ้ือเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตาม
เช็คคาจองซ้ือหุนได โดยผูจองซ้ือตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจ ําหนาย ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจบุนับรษิัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนท่ีจองซ้ือในการเสนอขายครั้งน้ีไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จ ํากัด กลาวคือ ผูจองซ้ือสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบ
หุน (Scripless System) ไดทันที ท้ังน้ีเพื่อใหผูจองซ้ือสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันท่ีท่ีตลาดหลัก
ทรพัยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทํ าการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงแตกตางกับกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงค
จะขอรบัใบหุน ผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน

ดังน้ันในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งน้ี ผูจองซ้ือสามารถเลือกใหบริษัท 
ดํ าเนินการในกรณีหน่ึงในสองกรณี ดังตอไปน้ี คือ

5.10.1 ในกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซ้ือ บริษัทจะสง
มอบใบหุนตามจํ านวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรบัตามชือ่ท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซ้ือหุน ในกรณีน้ีผูจองซ้ือจะ
ไมสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซ่ึงอาจจะไดรับภายหลังจาก
ท่ีหุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทํ าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย

5.10.2   ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนย
รบัฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลัก
ทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ีบริษัทจะดํ าเนินการนํ าหุนท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับ 
�บรษิทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่อผูฝาก� และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัท
หลักทรัพยน่ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีผูจองซ้ือฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภาย
ใน 45 วนั นับจากวันปดการจองซ้ือหุน ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับการจัด
สรรในตลาดหลักทรัพย ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททํ าการซ้ือขายไดในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย

ในกรณท่ีีผูจองซ้ือเลือกใหบริษัทดํ าเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซ้ือจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยท่ีผูจองซ้ือประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ันแลว 
บรษิทัขอสงวนสิทธิท่ีจะดํ าเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซ้ือตามขอ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณท่ีีผูจองซ้ือหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออก
หลกัทรพัย สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขาพเจา กรณีน้ีบริษัทจะดํ าเนินการนํ าหุนท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับ �บริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด� และบรษิัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด 
จะบนัทึกยอดบญัชีจํ านวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภาย
ใน 45 วนั นับจากวันปดการจองซ้ือหุน ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับการจัด
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สรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททํ าการซ้ือขายไดในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย
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